Do Anglie s Gymnáziem Rájec-Jestřebí – Dík za krásný zážitek
Chtěly bychom touto cestou poděkovat Gymnáziu Rájec-Jestřebí za možnost zúčastnit se výukového
pobytu v anglickém městě Barnstaple, který škola zorganizovala pro své studenty. Pobyt jsme
absolvovaly jako podpůrný tým řidičů autobusu a získaly jsme tak možnost navštívit překrásná místa.
Musíme vyjádřit veliký obdiv paní učitelce Barboře Honzátkové, která měla vše naplánováno a
zorganizováno tak, že veškeré aktivity přesně navazovaly. Její milá a vstřícná povaha přispěla
k pohodové atmosféře celého zájezdu. Stejně tak ostatní učitelé Petr Jančík, Kateřina Trnečková a
ředitel gymnázia Stanislav Laštůvka byli velmi přátelští a bylo poznat, že se studenty mají výborný
vztah. Velmi podporovali paní Barboru v její snaze poskytnout všem zúčastněným nezapomenutelné
zážitky.
Po cestě do Barnstaple jsme navštívili Londýn, kde jsme viděli mnoho míst, která jsme my čtyři do té
doby znaly jen z médií. Spatřily jsme Tower Bridge, Londýnské oko, Westminsterské opatství a mnoho
dalšího. Big Ben se nám schoval pod lešení – máme tedy významný důvod pro další návštěvu 😊.
Cestou z Londýna jsme navštívili Stonehenge, kde bylo velmi větrno, ale nám se zde líbilo pro
nádherné okolí tohoto místa.
V Barnstaple studenti chodili každý den do školy, nicméně na výlety se také našel čas. Jeden z našich
výletů byl na Woolacombe, což je neskutečně nádherná pláž na pobřeží Atlantského oceánu, kde
někteří studenti společně s jedním panem řidičem neodolali a užívali si chladných vln Atlantiku.
Impozantní katedrála sv. Petra v Exeteru z r. 1333 byla jedním z míst, které nám vyrazilo dech. Po
zjištění, že zde mají nejstarší hodiny na světě a varhany vyrobené v roce 1665 jsme pocítili úctu
k tomuto místu. Dále se nám v tomto městě velmi líbila Parliament Street, která je se svými 64
centimetry zapsána v Guinessově knize rekordů jako nejužší ulice na světe, ale my jsme holky štíhlé,
tak nám to nevadilo 😊.
Mimo plán byla Halloweenská párty, kterou jsme zažily v místním hostinci, kdy jsme se spřátelily
s místními čarodějkami a Frankeinsteinem. Večer se velmi vydařil a díky tomu jsme viděly i oslavy
toho svátku.
Nemá cenu vypisovat veškerá místa, která jsme navštívily, jen těžko bychom hledaly místo, které nás
uchvátilo nejvíce. Asi hovoří samo za sebe, že jsme se každý den těšily na to, co nás čeká, a dozvěděly
se i mnoho zajímavých informací, které jsme do té doby nevěděly.
Pokud někdo neví, jestli tento zájezd absolvovat, tak naše rada je: rozhodně ANO, a pod vedením
paní učitelky Barbory Honzátkové, která každého zaujme svým vyprávěním, se může každý těšit na
nezapomenutelné zážitky. Její nevtíravý výklad a informace o blízkém i vzdáleném okolí Vás pohltí. Po
praktické stránce dokáže vysvětlit vše srozumitelně a trpělivě, i když ne vždy je to se studenty
snadné. I tyto situace zvládá s grácii a humorem. Pokud neumíte zpívat, tak Vám radíme – dodržujte
časový harmonogram 😊
Děkujeme za vše a přejeme současným i budoucím studentům bezva studium.
Radka, Jitka, Hanka, Klára

